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ЗМІСТ: 

 
 

Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами 
 
[1.1.]  Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад. 
[1.2.]  Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток 
людського потенціалу правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД. 
[1.3.]  Децентралізація системи БПД. 
[1.4.]  Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження інших новітніх 
інформаційних технологій. 
 
Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 
 
[1.1.] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад. 
 

Заходи Менського місцевого центру з надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним 
особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 
територіальних громад Менським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги (далі — Менський МЦ) та відділами бюро правової 
допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було забезпечено 
шляхом проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, семінарів 
та круглих столів у закладах освіти, районних центрах зайнятості, управліннях праці 
та соціального захисту населення та в інших органах місцевого самоврядування, 
забезпечення роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів мобільних 
консультаційних пунктів (виїзних прийомів громадян), визначення правових потреб 
територіальних громад, органів територіальної самоорганізації населення.  
Так, з метою поширення інформації про роботу Менського місцевого центру та 
кращого доступу жителів району до правової допомоги: 
Завдання 1.1 Проведення правопросвітницьких заходів для громад та спільнот, 
зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних 

реформ, що проводяться Урядом України: 
1 жовтня 2019 року  відбулась робоча зустріч  працівниками Менського 

районного сектору філії  Державної установи «Центр пробації» 

07 жовтня 2019 року прийнято участь у засіданні «круглого столу» на тему: 
«Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб , ветеранів та інших осіб які 
постраждали від військового конфлікту» 

7 жовтня 2019 року пройшов день відкритих дверей для учнів Сосницької ЗОШ 
I-II ступенів та проведено  робочу зустріч з метою надання методичних 
рекомендацій  з завідувачем сектору сім’ї,дітей, молоді та спорту Коропської 
селищної ради 

9 жовтня 2019 року для учнів 10-А класу Сноської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ст.. №1 Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області проведено 
День відкритих дверей . 

10 жовтня 2019 року відбулась робоча зустріч із трудовим колективом 
управління соціального захисту населення Менського РДА та  проведено тематичну 
зустріч   з колективом  Територіального центру соціального обслуговування ( 
надання соціальних послуг) Сосницької міськради. 
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11 жовтня 2019 року проведена інформаційно-комунікативна зустріч  

з особами,  які перебувають на обліку в  Новгород-Сіверській районній філії 
Чернігівського обласного  центру зайнятості. 

11 жовтня 2019 року проведено правопросвітні заходи для учасників АТО 
щодо прав та пільг для військовослужбовців на базі Сосницького  районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану. 

15 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з членами Громадської 
організації «Семенівська районна спілка воїнів – учасників АТО» . 

16 жовтня 2019 року для вихованців 3-А класу Петрівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ 
ст.. – ДНЗ» Сновської міської ради Сновського районну Чернігівської області 
проведено  урок права на тему «Познаємо свої права та обов’язки». 

 
16 жовтня 2019 року проведено тематичну робочу зустріч з колективом 

Березнянської селищної ради 
17 жовтня 2019 року - семінар на тему «Легальна зайнятість, її правові 

аспекти», який відбувся на базі Корюківського районного центру зайнятості та 
тематична зустріч з колективом Корюківського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки. 

17 жовтня 2019 року прийнята 
участь у правознавчому калейдоскопі  
«Знати мову закону», що проводився на базі 
Новгород-Сіверської центральної 
районної бібліотеки для студентів 
Новгород-Сіверського медичного 
училища. 

17 жовтня 2019 року проведено 
робочу зустріч з заступником голови 
Спілки учасників Антитеростичної операції Коропщини 

 
18 жовтня 2018 року проведено робочу зустріч з 
головою Громадської організації «Сновська 
районна спілка учасників антитерористичної 
операції».  

21 жовтня 2019 року проведено 
правопросвітницький захід для осіб, які 
перебувають на обліку в Сновській районній філії 
Чернігівського обласного Центру зайнятості цього 
ж дня проведено робочу зустріч з працівниками  

комунального  закладу "Коропський Будинок культури". 
24 жовтня 2019 року  проведено відкритий урок у Коропській загальноосвітній 

школі  І-ІІІст. ім. Т.Г. Шевченка . 
22 жовтня 2019 року взято участь у семінарі для осіб, які перебувають на обліку  

у Сосницькій районній філії Чернігівського обласного  центру зайнятості  
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22 жовтня 2019 року - семінар на тему «Запобігання  нелегальній 

трудовій міграції, торгівлі  людьми, експлуатації дитячої праці», який відбувся на 
базі Корюківського районного центру зайнятості. 

22 жовтня 2019 року - засідання «круглого столу» з роботодавцями району на 
тему «Основні напрямки взаємодії роботодавців зі службою зайнятості. Легалізація 
зайнятості: проблеми та шляхи вирішення. Нові підходи в роботі служби зайнятості 
щодо надання послуг роботодавцям». 

25 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з головним  спеціалістом відділу 
грошових витрат та компенсацій управління соціального захисту населення 
Сновської районної державної адміністрації Іриною Орендар . 

27 листопада 2019 року - семінар на тему «Права осіб з інвалідністю», який 
відбувся на базі Корюківського районного центру зайнятості. 

29 жовтня 2018 року проведено правопросвітницький захід для трудового 
колективу Семенівського районного суду Чернігівської області. 

31 жовтня 2019 року проведена робоча зустріч  зі старшим інспектором 
ювенальної превенції Менського відділу поліції Чернігівської області 

26 листопада 2019 року проведено для учнів 6-тих класів Сновської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. №1 урок права на тему «Права людини 
починаються з забезпечення прав дитини». 

27 листопада 2019 року для учнівської молоді 8-9 класів Кучинівського 
навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів проведено урок права на тему «Права 
людини починаються з забезпечення прав дитини». 

08 листопада 2019 року проведено робочу зустріч із завідувачем архівного 
сектору Сосницької РДА 

13 листопада 2019 року – з в.о. старости  Макошинського старостинського 
округу. 

14 листопада 2019 року проведено робочу зустріч з трудовим кодективом 
Стольненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської міської 
ради Менського району Чернігівської області. 

14 листопада 2019 року   прийнята участь у  юридичному  лабіринті «Я - 
дитина! Я – людина, що має свої права», що проводився на базі Новгород-Сіверської 
центральної районної бібліотеки для  учнів Новгород-Сіверської державної гімназії 
ім. К.Д.Ушинського. 

15 листопада 2019 року відбулась робоча зустріч із заступником начальника 
Менського районного відділу державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області. 



6 

 
18 листопада 2019 року проведено тематичний урок «Запобігання та протидія 

домашньому насильству» для учнів Сосницької ЗОШ І-ІІ ступенів. 
19 листопада 2019 року   спільно з працівниками служби у справах дітей 

Новгород-Сіверської міської ради  проведено інформаційний захід для учнів  3-х 
класів Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б. Майстренка. 

21 листопада 2019 року   спільно з працівниками служби у справах дітей 
Новгород-Сіверської міської ради  проведено інформаційний захід для  учнів 4-х 
класів Новгород-Сіверського навчально-виховного комплексу "дошкільний 
навчальний заклад  - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня " "Дзвіночок". 

25 листопада 2019 року з метою налагодження  співпраці, а також 
забезпечення доступу до правової допомоги відбулась робоча зустріч з 
працівниками Сосницького районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ 
у Чернігівській області. 

28 листопада 2019 року прийняли участь в засіданні «круглого столу», який 
відбувся на базі Сосницької районної філії Чернігівського обласного  центру 
зайнятості. 

03 грудня  2019 року взято участь у тематичному інформаційному заході, що 
відбувся на базі Менської районної філії Чернігівського обласного центру 

зайнятості.  
3 грудня 2019 року спільно з соціальним 

педагогом Сновського навчально-виховного 
комплексу «Дошкільний навчальний заклад - 
спеціалізований загально-навчальний заклад І 
ступеня Мариною Шуляк для учнів 3-Б класу 
проведено урок права на тему «Права людини 
починаються з забезпечення прав дитини».  

04 грудня 2019 року прийнято участь у 
засіданні «круглого столу», що відбувся на базі 

Семенівської районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості за участю 
членів громадських організацій,  представників установ району та органів місцевого 
самоврядування. 

06 грудня 2019 року взято участь у семінарі для осіб, які перебувають на 
обліку  у Сосницькій районній філії Чернігівського обласного  центру зайнятості. 
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10 грудня 2019 року для учнів 6-А класу Сноської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст.. №2 Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області 
проведено День відкритих дверей 

10 грудня 2019 року  з нагоди Всеукраїнського дня безоплатної правової 
допомоги   проведено День відкритих дверей   для старшокласників Новгород-
Сіверської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №2 та Новгород-Сіверської 
державної гімназії імені  К.Д. Ушинського. 

10 грудня 2019 року проведено день відкритих дверей до «Всеукраїнського 
дня безоплатної правової допомоги» у Сосницькому бюро правової допомоги. 

Також цього дня відбулися «Дні відкритих дверей» у Менському МЦ та 
Коропському бюро правової допомоги. 

11 грудня 2019 року проведено  робочу зустріч з головою та колективом 
сільської ради с. Волосківці Менського району.  

Також цього дня відбулась інформаційна зустріч із засудженими, які залишені 
для робіт по господарському обслуговуванню, в державній установі «Новгород-
Сіверська установа виконання покарань (№31)». 

12 грудня 2019 року – прийнята участь у  годині права «Що треба знати про 
права і закони» для студентів Новгород-Сіверського медичного училища, що 
проходила на базі Новгород-Сіверської міської бібліотеки та проведено відкритий 
урок для учнів Риботинського навчально-виховного комплексу«Загальноосвітня 
школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» Коропської селищної ради 
Чернігівської області 

23 грудня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Семенівського 
сектору обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України 
в Чернігівській області 

 
 

З метою розширення доступу до безоплатної правової допомоги осіб похилого 
віку з обмеженими фізичними можливостями: 

01 жовтня 2019 року здійснено виїзд у с. Феськівка, що на Менщині, до 
громадянки з обмеженими можливостями з метою надання безоплатної правової 
допомоги.  
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Також 01 жовтня 2019 року прийнята участь у заході  з нагоди 

відзначення Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана, 
організованому Територіальним центром соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Новгород-Сіверської міської ради. 

11 жовтня 2019 року здійснено візит до жительки села  Карповичі 
Семенівського району. 

 18 жовтня 2019 року проведено прийом громадян у приміщенні відділення 
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Семенівського 
територіального центру. 

25 листопада 2019 року - адресна безоплатна правова допомога жительці Л., 
яка є особою з особливими потребами. 

05 листопада 2019 року надано адресну безоплатну правову допомогу 
жительці с. Жадове , яка є особою з інвалідністю та сама виховує дитину з 
інвалідністю. 

06 грудня 2019 року - адресна безоплатна правова допомога жителю Л., який є 
особою з особливими потребами. 

 
 
 

 

 
Завдання 1.2 Розвиток мережі партнерів та незалежних провайдерів надання 

БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної допомоги з метою 
удосконалення надання ними БПД: 

02 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з директором Комунальної 
установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області та з 
очільником Коропської  районної  державної  адміністрації. 

02 жовтня 2019 року  проведено робочу зустріч з працівниками відділу 
державної реєстрації та надання адміністративних послуг Семенівської районної 
державної адміністрації 

03 жовтня 2019 року проведена робоча зустріч з директором Новгород-
Сіверської районної централізованої бібліотечної системи. 

4 жовтня 2019 року на виконання Меморандуму про співпрацю проведено 
робочу зустріч у відокремленому підрозділі Чернігівської обласної організації 
Товариства Червоного Хреста в Коропському районі 

21 жовтня 2019 року проведена робоча зустріч з директором  Територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новгород-
Сіверської міської ради.                                                                                                                                                                                                                             
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22 жовтня 2019 року   проведена  робоча зустріч з керівником 

громадської організації «Учасники антитерористичної операції Новгород-
Сіверщини» Іваном Мельником, а також начальником Коропського районного 
відділу державної реєстрації  актів цивільного стану. 

22 жовтня 2019 року  проведено робочу зустріч з начальником відділу  освіти 
Менської міської ради Чернігівської області 

 30 жовтня  2019 року участь у семінарі для осіб, які перебувають на обліку у 
Коропській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

31 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Коропського 
районного сектору управління державної міграційної служби України в 
Чернігівській області. 
1 листопада 2019 року проведено робочу зустріч  з фахівцем Менської районної 
філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

07 листопада 2019 року  на базі Семенівського районного сектору з питань 
пробації, для осіб, що перебувають на обліку провела лекцію на тему 
«Попередження насильства в сім’ї» .  

11 листопада 2019 року  проведено робочу зустріч з начальником відділу 
соціального захисту населення та охорони здоров’я .  

13 листопада 2019 року проведена робоча зустріч з працівниками служби у 
справах дітей  Новгород-Сіверської міської ради. 

18 листопада 2019 проведено робочу зустріч  з начальником комунальної 
установи Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району» Лесею 
Пелюх  
 

19 листопада 2019 року на базі Семенівського міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, для працівників та осіб, що перебувають на обліку 
провела лекцію на тему «Домашне насильство. Кого і за що карає закон.»  

19 листопада 2019 року  проведено робочу зустріч з начальником Коропського 
районного відділу державної реєстрації  актів цивільного стану Вікторією Отрош. 

20 листопада 2019 року – педагогічний колектив Березнянської 
загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Менської районної ради Чернігівської 
області.  

21 листопада 2019 року  проведена робоча зустріч з працівниками управління 
соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради. 

25 листопада 2019 року прийнято участь в засіданні за «круглим столом» за 
участю представників Управління освіти, молоді та спорту Сновської міської ради 
Сновського району Чернігівської області, Центру соціальних служби для сім’ї, дітей 
та молоді та здійснено робочий візит до   сектору інформаційної 
діяльності,програмного забезпечення та комунікацій з громадькістю Коропської 
РДА. 

26 листопада 2019 року на базі бюро правової допомоги з працівниками 
Семенівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби 
у справах дітей Семенівської районної державної адміністрації та відділу освіти 
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проведено інформаційно-просвітницький захід – бесіду на тему «Закон на 
сторожі дитинства». 

28 листопада 2019 року прийнято участь у засіданні  до Міжнародного дня 
інвалідів, що відбувся на базі Менської об’єднаної територіальної громади 

29 листопада 2019 року  проведено робочу зустріч із трудовим колективом 
Комунального закладу «Березнянський навчально-реабілітаційний центр» 
Чернігівської обласної ради  - спеціальна ЗОШ-інтернат для розумово-відсталих 
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, хворих на ДЦП, дітей-
сиріт. 

      06 грудня 2019 року провевено робочу зустріч з начальником сектору 
пробації та головним державним інспектором відділу з питань додержання 
законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно – правових актів  
Управління Держпраці у Чернігівській області. 

12 грудня 2019 року прийняли участь в засіданні «круглого столу», який 
відбувся на базі Сосницького об’єднаного управління пенсійного фонду України 
 

 
 

 

 
 

З метою вивчення потреб територіальних громад в отриманні безоплатної 
правової допомоги, підвищення правової спроможності та правової обізнаності 

мешканців територіальної громади, спрямованих на забезпечення рівного 
доступу до реалізації та захисту прав та надання методичних рекомендацій 
працівниками безоплатної вторинної правової допомоги проводились робочі 

зустрічі: 
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11 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з в.о.старости Карповицької 
сільської ради Семенівського району Галиною Воробей. 

16 жовтня 2019 року - з працівниками Лісконогівської сільської ради 
Новгород-Сіверського району. 

16 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з виконуючими обов’язки 
старости с. Петрівка, с. Стара Рудня, с. Смячь, Сновської міської ради. 

17 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з головою Сновської 
об’єднаної територіальної громади в особі Сновської міської ради Сновського 
району Чернігівської області 

23 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками 
Загребельського старостинського округу 

24 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з головою Семенівської 
об’єднаної територіальної громади Сергієм Деденко.  

24 жовтня 2019 року провела тематичну робочу зустріч з заступником 
Менського міського голови.  

24 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Кудрівської 
сільської ради. 

30 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з головою Громадської 
організації «Семенівська районна спілка воїнів – учасників АТО»  Геннадієм 
Висоцьким  

30 жовтня 2019 року – робоча зустріч з представником Тютюнницького 
старостинського округу Корюківської міської ради. 

31 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з очільницею Менської районної 
філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

31 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Спаської 
сільської ради. 

5 листопада 2019 року проведено робочі зустрічі із завідувачем Менського 
районного сектора Управління Державної міграційної служби  України  в 
 Чернігівській  області та з головою Менської РДА. 

05 листопада 2019 року проведено робочу зустріч із сільським головою Жадове 
Семенівського району Сергієм Помазком  

07 листопада 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Бутівської 
сільської ради 

14 листопада 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Лавської 
сільської ради. 

20 листопада 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Козляницької 
сільської ради та з головвою Семенівського районного відділення Спілки ветеранів 
Афганістану Сейраном Мхітаряном 
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27 листопада 2019 року проведено робочу зустріч з виконуючим 

обов’язки старости с. Кучинівка Сновської міської ради. 
28 листопада 2019 року участь у засіданні «круглого столу» на базі Менської 

районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості.  
12 грудня 2019 року проведено робочу зустріч з виконуючим обов’язки 

старости  в с. Великий Щимель. 
 

 
 

Завдання 1.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних 
заходів: 

З метою налагодження співпраці та проведення інформаційно-роз’яснювальної 
роботи, в рамках підняття рівня правової обізнаності та в рамках реалізації 

загальнонаціонального просвітницького проекту «Я маю право!» відбулися 
робочі зустрічі: 

01 жовтня 2019 року прийнято участь у засіданні «круглого столу» на базі 
Семенівського міського будинку творчості для дітей та юнацтва 

07 жовтня 2019 року проведено робочу зустріч з шкільним соціальним 
педагогом Сновського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний 
заклад - спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Сновської 
міської ради Сновського району Чернігівської області. 

09 жовтня 2019 року  спільно з   працівниками  Новгород-Сіверського 
міськрайонного відділу  державної реєстрації актів цивільного стану  та  Новгород-
Сіверського  міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області проведено лекцію для 
старшокласників Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б. Майстренка. 

11 жовтня   2019 року проведено семінар для осіб, які перебувають на обліку у 
Коропській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості та 
забезпечено пункт консультування  

16 жовтня 2019 року  проведено робочий візит до  Коропського районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
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21 жовтня 2019 року проведена інформаційно-комунікативна зустріч з 

працівниками Територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Новгород-Сіверської міської ради. 

24 жовтня  2019 року межах реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я маю право!» для учнів шкіл Семенівського 
району проведено день відкритих дверей 

25 жовтня 2019 року здійснено робочий візит до Вишеньківського  
старостинського округу Коропської селищної ради. 

29 жовтня 2019 року здійснено робочий візит Вільненського   старостинського 
округу Коропської селищної ради. 

25 жовтня 2019 року  на загальношкільних батьківських зборах  батьків учнів 
Новгород-Сіверської державної гімназії ім. К.Д.Ушинського висвітлені питання 
щодо відповідальності за  булінг. 

4 листопада 2019 року проведено робочу зустріч за участю працівників 
Сновського районного відділу державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Чернігівській області. 

4 листопада 2019 року здійснено робочу зустріч з колективом  Риботинського 
старостинського округу, що на Коропщині. 

5 листопада 2019 року проведено  робочу зустріч з очільником 
Городищенського старостинського округу Коропської ОТГ. 

07 листопада 2019 року  проведена інформаційно-комунікативна зустріч з 
працівниками Новгород-Сіверської міської бібліотеки. 

 11 листопада  2019 року прийнята участь у семінарі  з особами,  які 
перебувають на обліку в  Новгород-Сіверській районній філії Чернігівського 
обласного  центру зайнятості. 

12 листопада 2019 року робочий візит до старостинського округу с.Краснопілля 
Коропського району Чернігівської області. 

14 листопада 2019 року з взято участь у семінарі для осіб які перебувають  на 
обліку Менської районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 

14 листопада 2019 року проведено лекцію для учнів Стольненського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської міської ради Менського району 
Чернігівської області. 

14 листопада 2019 року спільно з спеціалістом Семенівського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сергієм для школярів Іванівського 
закладу середньої освіти Семенівського району проведено правопросвітницький 

15 листопада  2019 року участь у семінарі для осіб, які перебувають на обліку у 
Коропській районній філії Чернігівського обласного центру зайнятості 

18 листопада 2019 проведено робочу зустріч  з начальником комунальної 
установи Коропської районної ради «Трудовий архів Коропського району» Лесею 
Пелюх 
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20 листопада 2019 року проведено тематичний урок для учнів 

Березнянської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Менської районної ради 
Чернігівської області.  

26 листопада 2019 року та 09 грудня 2019 року   у межах  акції «16 днів проти 
насильства» проведені тематичні інформаційні  лекції для  учнів Новгород-
Сіверської державної гімназії ім. К.Д. Ушинського.    

26 листопада 2019 року проведено робочу зустріч у  Центрі надання 
адміністративних послуг у смт.Короп та надано методичні рекомендації для 
працівників центру. 

27 листопада 2019 року виступ на семінарі для вчителів права та історії 
Менської ОТГ, якій відбувся у с. Киселівка Менського району. 

28 листопада 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками служби у 
справах дітей Сосницької районної державної адміністрації. 

03 грудня  2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Семенівської 
РДА, під час якої надала методичні рекомендації щодо отримання правової 
допомоги 

10 грудня 2019 року проведено «День відкритих дверей» у Менському МЦ з 
надання БВПД 

11 грудня 2019 року проведено урок правових знань для учнів Волосківської 
загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів Менської районної ради Чернігівської 
області та проведено інформаційно-просвітницький захід – бесіду, тематика якої  
«Права людини-найвища цінність»» для трудового колективу Сосницького 
міжрайонного управління водного господарства. 

12 грудня 2019 року проведено урок правових знань для учнів Березнянської 
загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Менської районної ради Чернігівської 
області.  

13 грудня 2019 року проведено урок правових знань для учнів Менської 
районної гімназії Менської міської ради.  

13 грудня 2019 року проведено робочу зустріч з начальником Коропського 
відділу обслуговування громадян Оленою Жук та начальником Коропського відділу 
з питань призначення, перерахунку та виплати пенсії Інною Седько.  

16 грудня 2019 року  проведено робочу зустріч у відокремленому підрозділі 
Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста в Коропському 
районі 

18 грудня 2019 року проведена інформаційно-комунікативна  зустріч з 
працівниками управління соціального захисту населення  Новгород-Сіверської 
районної державної адміністрації. 

18 грудня 2019 року в межах інформаційної компанії «Відповідальне 
батьківство» проведено інформаційну зустріч з колективом «Територіального 
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центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг)» 
Сосницької селищної ради . 

19 грудня 2019 року проведено робочу зустріч з працівниками Сосницької 
районної державної нотаріальної контори 

 

 

 
 

 
З метою підвищення правової свідомості громадян та в межах реалізації 

проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» і 
загальнонаціонального просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проведено 

вуличні інформування: 
 
10 жовтня, 18 листопада 2019 року смт Короп. 
11 жовтня 2019 року  с Карповичі Семенівського району 
16 жовтня 2019 року  с. Лісконоги  Новгород-Сіверського району,  с. Петрівка, 
Сновського району, Чернігівської області.   
17 жовтня 2019 року  та 26 листопада 2019 року -  в м. Новгород-Сіверський. 
16 жовтня, 20 листопада, 18 грудня 2019 року – смт Березна Менського району. 
24 жовтня 2019 року -с. Кудрівка Сосницького району 
2, 25 жовтня; 26 листопада; 9, 23 грудня 2019 року - м. Мена. 
25 жовтня 2019 року с. Вишеньки Коропсього району 
31 жовтня 2019 року - с. Спаське Сосницького району 
5 листопада 2019 року с Городище оропського району 
13 листопада, 11 грудня 2019 року смт. Макошино,  Менського району 
21 листопада 2019 року м. Корюківки. 
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27 листопада 2019 року с. Киселівка Менського району 
27 листопада 2019 року с. Кучинівка, Сновського району, Чернігівської області. 
05 листопада 2019 с. Жадове Семенівського району  
07 листопада 2019 року с. Бутівка Сосницького району. 
14 листопада 2019 року с. Лави Сосницького району. 
20 листопада 2019 року с. Козляничі Сосницького району 
21 листопада 2019 року с. Шаболтасівка Сосницького району 
8-9 жовтня,25-26 листопада,  5 грудня м. Мена, смт. Сосниця, м. Семенівка, м. 
Корюківка, м. Сновськ, м. Новород Сіверський. 
12 грудня 2019 року с. Великий Щимель, Сновського району, Чернігівської області. 

        
 Завдання 1.4 Розширення доступу до БПД шляхом, зокрема, забезпечення 

роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та виїздів консультаційних 
пунктів (виїзних прийомів громадян): 

Забезпечено роботу консультаційних пунктів, а саме: 
05 жовтня, 01 листопада та 06 грудня 2019 року  у Семенівському районному 

секторі філії  Державної установи «Центр пробації» 
08 та 22 жовтня, 12,19,22 листопада, 17 грудня 2019 року - в Менському 

районному секторі філії державної установи «Центр пробації» у Чернігівській 
області. 

23 жовтня 2019 року - в Куковицькому старостинському окрузі Менської 
об’єднаної територіальної громади. 

16 жовтня, 20 листопада, 18 грудня 2019 року – Менський район, с.м.т. Березна 
та прилеглі села. 

Коропська районна державна адміністрація (01.10.2019 року) 
Менське управління ГУ ДПС в Чернігівській області (02.10.2019 року) 
Управління соціального захисту населення (02.10.2019 року) 
Товариство Червоного Хреста у Коропському районі (03.10.2019 року) 
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану (03.10.2019 року) 
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Коропський районний сектор управління державної міграційної 

служби України у Чернігівській області (04.10.2019 року) 
Новгород-Сіверський  відділ обслуговування громадян (сервісний центр)  

Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області 
(07.10.2019 року) 

Сектор сім’ї,дітей,молоді та спорту Коропської ОТГ (07.10.2019 року) 
Коропський відділ ДРАЦС (08.10.2019 року) 
Семенівський районний відділ ДВС ГТУЮ у Чернігівській області  (09.10.2019 

року) 
Управління соціального захисту населення Менської РДА (10.10.2019 року)  
Оболонський старостинський округ Коропської селищної ради (10.10.2019 

року) 
Корюківська районна державна адміністрація, (10.10.2019 року) 
Карповицька сільська рада Семенівського району (11.10.2019 року) 
Коропська районна філія обласногоцентру зайнятості (11.10.2019 року) 
Лісконогівська сільська рада Новгород-Сіверського району  (16.10.2019 року) 
Коропський районний територіальний центр комплектування та соціальної 

підтримки у смт.Короп (16.10.2019 року) 
Сновська міська рада в с. Петрівка Сновського району Чернігівської області 

(16.10.2019 року)  
Сосницька центральна районна бібліотека (17.10.2019 року)  
Коропська спілка учасників АТО (17.10.2019 року) 
Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 

громадян Семенівського територіального центру (18.10.2019 року) 
Центр надання адміністративних послуг Сосницької селищної ради (18.10.2019 

року) 
Семенівський районний сектор Державної міграційної служби (22.10.2019 року) 
Відділ культури і туризму Коропської селищної ради (22.10.2019 року) 
Куковицький  старостинський округ Менської міської ради (23.10.2019 року) 
Вишеньківський старостинський округ Коропської сільської ради (23.10.2019 

року) 
с.Загребелля Сосницького району (23.10.2019 року) 
с.Кудрівка Сосницького району (24.10.2019 року) 
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Новгород-Сіверської міської ради (24.10.2019 року) 
Коропський районний суд (28.10.2019 року) 
с.Вільне Коропського району (29.10.2019 року) 
Риботинський  старостинський округ Коропської селищної ради (04.11.2019 

року) 
С. Городище Коропського району  (05.11.2019 року) 
Жадівська сільська рада Семенівського району (05.11.2019 року) 
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Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Сосницька 

центральна районна лікарня»  (05.11.2019 року) 
с. Бутівка Сосницького району (07.11.2019 року) 
Товариство Червоного Хреста у Коропському районі (11.11.2019 року) 
Краснопільський старостинський округ Коропської селищної ради (12.11.2019 

року)  
Управління соціального захисту населення Сосницької РДА  (12.11.2019 року)  
Відділ земельних відносин та агропромислового комплексу Семенівської 

міської ради (12.11.2019 року) 
Макошинський старостинський округ Менської міської ради  (13.11.2019 року)  
с.Лави Сосницького району (14.11.2019 року) 
Новгород-Сіверська районна філія Чернігівського обласного  центру зайнятості  
(15.11.2019 року) 
Трудовий архів смт. Короп  (18.11.2019 року) 
 
Коропський відділ ДРАЦС (19.11.2019 року) 
С.Козляничі Сосницького району  (20.11.2019 року) 
Коропська селищна рада  (20.11.2019 року) 
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Новгород-Сіверської міської ради (20.11.2019 року) 
С.Шаболтасівка Сосницького району  (21.11.2019 року) 
Коропський РВ ДВС (21.11.2019 року) 
С. Билка Коропського району  (22.11.2019 року) 
Корюківська районна державна адміністрація, (22.11.2019 року) 
Сектор інформаційної діяльності,програмного забезпечення та комунікацій з 

громадькістю Коропської ОТГ (25.11.2019 року) 
Спілка ветеранів Афганістану Коропського району  (26.11.2019 року) 
Киселівська ЗССО 1-3 ст. Менської міської ради (27.11.2019 року) 
Сновська міська рада в с. Кучинівка  (27.11.2019 року) 
Відділ культури Коропської ОТГ (28.11.2019 року) 
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану (29.11.2019 року) 
Менська районна філія Чернігівського обласного центру зайнятості (29.11.2019 

року) 
Коропський районний суд (02.12.2019 року) 
Служба у справах дітей Семенівської РДА (03.12.2019 року) 
Коропська районна філія Чернігівського обласного центру зайнятості 

(03.12.2019 року) 
Менський районний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Чернігівській обл. (05.12.2019 

року) 
Волосківська сільська рада Менського району (11.12.2019 року) 
Сновська міська рада с. Великий Щимель (12.12.2019 року)  
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Риботинський старостинський округ Коропської селищної ради  

(12.12.2019 року) 
Корюківська РДА (12.12.2019 року) 
Сосницький районний сектор управління державної міграційної служби 

України в Чернігівській області (12.12.2019 року) 
Корюківський районний відділ ДВС ГТУЮ у Чернігівській області (13.12.2019 

року) 
Коропський відділ обслуговування громадян (13.12.2019 року) 
Відділ Червоного Хреста смт. Короп (16.12.2019 року) 
Комунальне некомерційне підприємство «Новгород-Сіверська ЦРЛ 

ім.І.В.БуяльськогО» (17.12.2019 року) 
Коропський відділ державної міграційної служби України (17.12.2019 року) 
Корюківська ЦРЛ (19.12.2019 року)  
Коропський районний суд (19.12.2019 року) 
Сновський районний військомат  (19.12.2019 року)  
Коропська районна філія Чернігівського обласного центру зайнятості 

(20.12.2019 року) 
 
Корюківський районний центр зайнятості (20.12.2019 року) 
Управління соціального захисту населення Сосницької РДА  (23.12.2019 року) 
Комунальна установа «Трудовий архів» смт. Короп (24.12.2019 року)  
Відділ культури у туризму Коропської РДА (27.12.2019 року) 
 

 
 

Висвітлення ЗМІ (сканкопії) 
(веб-сайти) 

http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=361793&tp=page 
http://nvrada.cg.gov.ua/ 
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=11552&tp=2&offset=1 
http://nsiverskyi-cbs.edukit.cn.ua/novini_biblioteki/ 
id/275/vn/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B
0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9-
%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B
A%D0%BE%D0%BF-%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-
%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%C2%BB/ 
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=367386&tp=page 
http://nvrada.cg.gov.ua/ 
http://ns-mrada.cg.gov.ua/ 
http://nvrada.cg.gov.ua/ 
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=369555&tp=page 

http://nvrada.cg.gov.ua/
http://ns-mrada.cg.gov.ua/index.php?id=11552&tp=2&offset=1
http://novgadm.cg.gov.ua/index.php?id=367386&tp=page
http://nvrada.cg.gov.ua/
http://ns-mrada.cg.gov.ua/
http://nvrada.cg.gov.ua/
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http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=361357&tp=page 
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=361371&tp=page 
http://mena-rada.gov.ua/news/1957-prava-ditini-pd-chas-sudovogo-rozglyadu-spravi.html 
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=365324&tp=page 
http://mena-rada.gov.ua/news/1980-yak-rozrvati-shlyub-v-poryadku-okremogo-
provadzhennya.html 
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=367913&tp=page 
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=367925&tp=page 
http://meadm.cg.gov.ua/index.php?id=370589&tp=page 
http://mena-rada.gov.ua/news/2013-scho-robiti-yakscho-vashy-ditin-pogrozhuyut-v-
nternet.html 
http://mena.cg.gov.ua/index.php?id=370614&tp=page 
http://mena-rada.gov.ua/news/2014-za-yakih-umov-mozhna-usunuti-osobu-vd-prava-na-
spadkuvannya.html 
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=361360&tp=page 
http://promingazeta.blogspot.com/2019/10/blog-post_10.html#more 
http://snovmr.gov.ua/u-seli-petrivka-pratsyuvala-gromadska-pryjmalnya-za-uchastyu-

derzhavnogo-notariusa/ 
http://snovmr.gov.ua/rozshyrennya-dostupu-gromadyan-do-bezoplatnoyi-pravovoyi-

dopomogy/ 
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=369468&tp=page 
http://snovmr.gov.ua/10-grudnya-vseukrayinskyj-den-bezoplatnoyi-pravovoyi-

dopomogy/ 
http://promingazeta.blogspot.com/2019/12/blog-post_13.html#more 
https://sosnitsa-rada.gov.ua/putivnik-vikonavchogo-provadzhennya/  
https://sosnitsa-rada.gov.ua/pilgi-uchasnikam-bojovih-dij/  
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=364327&tp=page  
https://sosnitsa-rada.gov.ua/10-grudnya-vseukra%d1%97nskij-den-bezoplatno%d1%97-
pravovo%d1%97-dopomogi/     
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=369459&tp=page  
https://sosnrr.gov.ua/news/item/2273-pravo-na-bezoplatnu-pravovu-dopomohu  
https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1571907936/?fbclid=IwAR38WsdGEe3RhyspzPHuBcN9KkU3_M
FuSj9dgCK7xYHYcizXkEUK6TDcwWQ 
https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1570599148/?fbclid=IwAR22D2aYiWPYZD8UX2B5e0n6efKzD-
qOz07gyF4aj5YPXbolMGWLe4j4FWw 
https://www.youtube.com/watch?v=6yN6TQSFNzE&feature=share&fbclid=IwAR0XF46
8icBok0NXb6II5CKGsRXeXpCxRgulIMP6_ZfYHA7CNIugOdtWSkI 
https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1571390447/?fbclid=IwAR1lNigGnrEBnliJX8Q7dD9pY6Un0KS_
Ysy0L_XAhARXdURr7lroLDrkA7M 
https://koropska-
gromada.gov.ua/news/1571907936/?fbclid=IwAR38WsdGEe3RhyspzPHuBcN9KkU3_M
FuSj9dgCK7xYHYci 

http://mena-rada.gov.ua/news/2014-za-yakih-umov-mozhna-usunuti-osobu-vd-prava-na-spadkuvannya.html
http://mena-rada.gov.ua/news/2014-za-yakih-umov-mozhna-usunuti-osobu-vd-prava-na-spadkuvannya.html
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=361360&tp=page
http://promingazeta.blogspot.com/2019/10/blog-post_10.html%23more
http://snovmr.gov.ua/u-seli-petrivka-pratsyuvala-gromadska-pryjmalnya-za-uchastyu-derzhavnogo-notariusa/
http://snovmr.gov.ua/u-seli-petrivka-pratsyuvala-gromadska-pryjmalnya-za-uchastyu-derzhavnogo-notariusa/
http://snovmr.gov.ua/rozshyrennya-dostupu-gromadyan-do-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy/
http://snovmr.gov.ua/rozshyrennya-dostupu-gromadyan-do-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy/
http://schorsadm.cg.gov.ua/index.php?id=369468&tp=page
http://snovmr.gov.ua/10-grudnya-vseukrayinskyj-den-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy/
http://snovmr.gov.ua/10-grudnya-vseukrayinskyj-den-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy/
http://promingazeta.blogspot.com/2019/12/blog-post_13.html%23more
https://sosnitsa-rada.gov.ua/putivnik-vikonavchogo-provadzhennya/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/pilgi-uchasnikam-bojovih-dij/
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=364327&tp=page
https://sosnitsa-rada.gov.ua/10-grudnya-vseukra%d1%97nskij-den-bezoplatno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi/
https://sosnitsa-rada.gov.ua/10-grudnya-vseukra%d1%97nskij-den-bezoplatno%d1%97-pravovo%d1%97-dopomogi/
http://sosadm.cg.gov.ua/index.php?id=369459&tp=page
https://sosnrr.gov.ua/news/item/2273-pravo-na-bezoplatnu-pravovu-dopomohu
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1571907936/?fbclid=IwAR38WsdGEe3RhyspzPHuBcN9KkU3_MFuSj9dgCK7xYHYcizXkEUK6TDcwWQ
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1571907936/?fbclid=IwAR38WsdGEe3RhyspzPHuBcN9KkU3_MFuSj9dgCK7xYHYcizXkEUK6TDcwWQ
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1571907936/?fbclid=IwAR38WsdGEe3RhyspzPHuBcN9KkU3_MFuSj9dgCK7xYHYcizXkEUK6TDcwWQ
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1570599148/?fbclid=IwAR22D2aYiWPYZD8UX2B5e0n6efKzD-qOz07gyF4aj5YPXbolMGWLe4j4FWw
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1570599148/?fbclid=IwAR22D2aYiWPYZD8UX2B5e0n6efKzD-qOz07gyF4aj5YPXbolMGWLe4j4FWw
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1570599148/?fbclid=IwAR22D2aYiWPYZD8UX2B5e0n6efKzD-qOz07gyF4aj5YPXbolMGWLe4j4FWw
https://www.youtube.com/watch?v=6yN6TQSFNzE&feature=share&fbclid=IwAR0XF468icBok0NXb6II5CKGsRXeXpCxRgulIMP6_ZfYHA7CNIugOdtWSkI
https://www.youtube.com/watch?v=6yN6TQSFNzE&feature=share&fbclid=IwAR0XF468icBok0NXb6II5CKGsRXeXpCxRgulIMP6_ZfYHA7CNIugOdtWSkI
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1571390447/?fbclid=IwAR1lNigGnrEBnliJX8Q7dD9pY6Un0KS_Ysy0L_XAhARXdURr7lroLDrkA7M
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1571390447/?fbclid=IwAR1lNigGnrEBnliJX8Q7dD9pY6Un0KS_Ysy0L_XAhARXdURr7lroLDrkA7M
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1571390447/?fbclid=IwAR1lNigGnrEBnliJX8Q7dD9pY6Un0KS_Ysy0L_XAhARXdURr7lroLDrkA7M
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https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1573108410/?fbclid=IwAR2CFx
uuqaKZHJqX8Dy-j9UHw9-dsE769A-zzI-xr3Ck_5YwHjJ8x4ClTFw 
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1573643344/?fbclid=IwAR0g-
TUGkHFl4J8LaBcJNZeqhWsXw0qmGdQYb8iAqsK_gTzCOv93xfKR6Pk 
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1573643344/?fbclid=IwAR0g-
TUGkHFl4J8LaBcJNZeqhWsXw0qmGdQYb8iAqsK_gTzCOv93xfKR6Pk 
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1573643432/?fbclid=IwAR12wy-7Pg-
uygS61sUd5gOa1E33J5XQ-NIR8tL4nwOEbpX46KjSZQmam34 
https://www.youtube.com/watch?v=Qo1-
ziLZblI&feature=share&fbclid=IwAR3AavDapvLGAHiyAUsOoSgis_YNyDHUYx6lqF
V96opRaVN-D0hLWAkcOHk 
https://www.youtube.com/watch?v=OL0LWOISZBQ&feature=emb_share&fbclid=IwAR
21bJrhVnJdu8WZSptczDTJ4kI4tO-3866grs2Nqm0JJKT1ZiA9HuODmcc 
https://www.youtube.com/watch?v=OL0LWOISZBQ&feature=emb_share&fbclid=IwAR
21bJrhVnJdu8WZSptczDTJ4kI4tO-3866grs2Nqm0JJKT1ZiA9HuODmcc 
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1570611042/  
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=361228&tp=page  
http://semrayrada.cg.gov.ua/#  
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1571908301/  
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=364201&tp=page  
http://semrayrada.cg.gov.ua/#  
http://semadm.cg.gov.ua/index.php?id=370639&tp=page  
http://semrayrada.cg.gov.ua/#  
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1576672497/  
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1576829166/ 
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-
dopomogy/ 
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=362317&tp=0 
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https://gromada.org.ua/gromada/koropska/news/1573108410/?fbclid=IwAR2CFxuuqaKZHJqX8Dy-j9UHw9-dsE769A-zzI-xr3Ck_5YwHjJ8x4ClTFw
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1573643344/?fbclid=IwAR0g-TUGkHFl4J8LaBcJNZeqhWsXw0qmGdQYb8iAqsK_gTzCOv93xfKR6Pk
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1573643344/?fbclid=IwAR0g-TUGkHFl4J8LaBcJNZeqhWsXw0qmGdQYb8iAqsK_gTzCOv93xfKR6Pk
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https://koropska-gromada.gov.ua/news/1573643432/?fbclid=IwAR12wy-7Pg-uygS61sUd5gOa1E33J5XQ-NIR8tL4nwOEbpX46KjSZQmam34
https://koropska-gromada.gov.ua/news/1573643432/?fbclid=IwAR12wy-7Pg-uygS61sUd5gOa1E33J5XQ-NIR8tL4nwOEbpX46KjSZQmam34
https://www.youtube.com/watch?v=Qo1-ziLZblI&feature=share&fbclid=IwAR3AavDapvLGAHiyAUsOoSgis_YNyDHUYx6lqFV96opRaVN-D0hLWAkcOHk
https://www.youtube.com/watch?v=Qo1-ziLZblI&feature=share&fbclid=IwAR3AavDapvLGAHiyAUsOoSgis_YNyDHUYx6lqFV96opRaVN-D0hLWAkcOHk
https://www.youtube.com/watch?v=Qo1-ziLZblI&feature=share&fbclid=IwAR3AavDapvLGAHiyAUsOoSgis_YNyDHUYx6lqFV96opRaVN-D0hLWAkcOHk
https://www.youtube.com/watch?v=OL0LWOISZBQ&feature=emb_share&fbclid=IwAR21bJrhVnJdu8WZSptczDTJ4kI4tO-3866grs2Nqm0JJKT1ZiA9HuODmcc
https://www.youtube.com/watch?v=OL0LWOISZBQ&feature=emb_share&fbclid=IwAR21bJrhVnJdu8WZSptczDTJ4kI4tO-3866grs2Nqm0JJKT1ZiA9HuODmcc
https://www.youtube.com/watch?v=OL0LWOISZBQ&feature=emb_share&fbclid=IwAR21bJrhVnJdu8WZSptczDTJ4kI4tO-3866grs2Nqm0JJKT1ZiA9HuODmcc
https://www.youtube.com/watch?v=OL0LWOISZBQ&feature=emb_share&fbclid=IwAR21bJrhVnJdu8WZSptczDTJ4kI4tO-3866grs2Nqm0JJKT1ZiA9HuODmcc
https://semenivka-gromada.gov.ua/news/1576829166/
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/
http://koryukivka-rada.gov.ua/korysna-informatsiya/informuye-byuro-pravovoyi-dopomogy/
http://koryukivka-rayrada.cg.gov.ua/index.php?id=362317&tp=0
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Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
За період з  01 жовтня  по 31 грудня  2019 року (IV квартал) Менським 

місцевим центром з надання безоплатної вторинної   правової допомоги    1931  
звернень клієнтів,  1810   особам було надано правову консультацію,   121  із них 
написали письмову заяву про надання БВПД. 

Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів. 

№ з/п Найменування відділу МЦ 
Кількість 

зареєстрованих 
звернень 

Кількість 
наданих 

правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 

звернень про 
надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій 752 731 21 

2 Відділ «Коропське бюро 
правової допомоги» 202 175 27 

3 Відділ «Корюківське бюро 
правової допомоги» 190 176 14 

4 Відділ «Новгород-Сіверське 
бюро правової допомоги» 200 191 9 

5 Відділ «Семенівське бюро 
правової допомоги» 146 135 11 

6 Відділ «Сновське бюро правової 
допомоги» 194 170 24 

7 Відділ «Сосницьке бюро 
правової допомоги» 247 232 15 

 Разом по МЦ 1931 1810 121 

 

У результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 115  
рішень про надання БВПД та надано   62  доручення  адвокатам, та 53     наказів  
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів). За звітний період не було відмов у наданні БВПД. 

У IV кварталі 2019 року клієнти зверталися частіше з наступних питань:   
спадкового  393  ( 20,35  %) сімейного  292  ( 15,12 %),, іншого цивільного права  280 
( 14,5 %), земельного 230  (11,91 %), інших питань 201( 10,41  %) , житлового 180 
(9,32 %),соціального забезпечення 139 ( 7,19%), адміністративного 89(4,7%) , 
трудового 70 ( 3,64%),  з питань виконання судових рішень  29  (1,5 %), договірного  
27  (1,4 %), та з медичних питань  1   (0,05 %). 
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Таблиця 2. Кількість опрацьованих звернень за категоріями питань 
 

№ з/п Категорія питання Кількість опрацьованих звернень 

1 сімейне 292 

2 інше  201 

3 соціальне забезпечення  139 

4 спадкове 393 

5 трудове 70 

6 житлове 180 

7 Інше цивільне 280 

8 виконання судових рішень 29 

9 договірне 27 

10 земельне 230 

11 адміністративне 89 

12 медичне 1 

13 неправове питання  0 

Разом 1931 
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Таблиця 3. Розподіл клієнтів Менського МЦ  за статтю. 

 

 
 
 

Таблиця 4. Розподіл клієнтів Менського МЦ  за віком 

№ з/п Вікова категорія Кількість клієнтів 

1 понад 60 років  204 

2 
від 35 до 60 років включно 374 

3 від 18  до 35 років включно 224 

4  до 18 років 9 

Разом  811 

 

Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то у IІІ кварталі 2019 року 
найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам 
 (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) - 90 ( 
78,2%), особам з інвалідністю  - 8( 6,8   %), дітям – 7 (6,09 %),ветеранам – 6(5,22%),   
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною  - 2 ( 1,8  %), особи, які 
постраждали від домашнього насилля-2(1,8%) .  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ з/п 

Стать Кількість клієнтів 

1 Жінки 458 

2 Чоловіки 353 

Разом  811 
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Таблиця 5. Кількість опрацьованих звернень клієнтів за категоріями 

осіб. 
№ 
з/п 

Категорії осіб 
Кількість 

опрацьованих звернень 

1 
особи, середньомісячний  дохід яких  не перевищує 
двох розмірів прожиткового мінімуму 90 

2 особи з інвалідністю 8 

3 особи, які постраждали від домашнього насилля 2 

4 
особи, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною   

2 

5 ветерани війни 6 

6 діти 7 

Разом  115 

 
Крім цього, Менським МЦ з надання безоплатної вторинної   правової 

допомоги, у IV кварталі 2019 року було: 

• здійснено _54_ виїзди мобільних пунктів та забезпечено діяльність 38 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги; 

• загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала _414_ осіб, в тому числі _280_ осіб 
звернулися за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та _134_ осіб до дистанційних пунктів доступу до 
БПД; 

• надано методичну допомогу _25_ органам місцевого самоврядування та 
установам - провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським 
рухом, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю 
щодо надання безоплатної правової допомоги; 

• опрацьовано _48_ акти надання БВПД, що були подані адвокатами; 

• проведено _227   правопросвітницьких заходів; 

• розміщено у ЗМІ 63 інформаційних матеріалів з питань надання БВПД; 

• надано _46 клієнту доступ до електронних сервісів Мін’юсту. 
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Таблиця 6. Інформація щодо окремих показників діяльності Менського 
місцевого центру в розрізі бюро 

№ 
з/п 

Найменуванн
я МЦ та Бюро 

Кількість 
здійснени
х виїздів 
мобільни

х 
пунктів/о

сіб, що 
отримали 
правову 

допомогу 

Кількість 
діючих 

дистанційн
их 

пунктів/осі
б, що 

отримали 
правову 
допомогу 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдер
ів БПД, 

яким 
надано 

методичну 
допомогу 

Кількість 
проведених 

право-
просвітницьк

их заходів 

Кількість 
клієнтів, 

яким 
надано 

доступ до 
електронн
их сервісів 

МЮ 

Кількість 
інформаційн

их 
матеріалів, 
розміщених 

у ЗМІ 

1 Разом по МЦ, 
в тому числі: 54/280 38/134 25 227 46 63 

2 Відділ 
«Коропське 
бюро 
правової 
допомоги» 

5/70 9/30 5 70 20 12 

3 Відділ 
«Корюківське 
бюро 
правової 
допомоги» 

7/22 5/15 3 6 3 2 

4 Відділ 
«Новгород-
Сіверське 
бюро 
правової 
допомоги» 

6/28 2/6 2 26 3 

 

9 

 

5 Відділ 
«Семенівське 
бюро 
правової 
допомоги» 

7/32 2/18 7 27 0 
 

13 

6 Відділ 
«Сновське 
бюро 
правової 
допомоги» 

4/26 1/11 4 26 9 10 

7 Відділ 
«Сосницьке 
бюро 
правової 
допомоги» 

16/43 6/17 1 32 3 
 

5 

 

 


	22 жовтня 2019 року - семінар на тему «Запобігання  нелегальній трудовій міграції, торгівлі  людьми, експлуатації дитячої праці», який відбувся на базі Корюківського районного центру зайнятості.

